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 .1978: ديوانية  محل وتاريخ الوالدة

 الجنس: ذكر.

 متزوج.: الحالة االجتماعية 

 .2: األطفال عدد 

 .األولالعنوان: ديوانية/ حي الصدر 
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 مساعد. أستاذ:  الدرجة العلمية

 التخصص العام : طرائق تدريس العلوم .

 التخصص الدقيق : طرائق تدريس علوم الحياة .

 .07801545063رقم الهاتف: 

  _com.as@yahoo0920alaaالبريد االلكتروني: 

 :الشهادات التي حصل عليها

 قسم علوم الحياة   –كلية التربية  –جامعة القادسية / بكلوريوس علوم حياة

2000 - 2001. 

 كلية التربية  –جامعة القادسية / علوم الحياة -ائق تدريس العلوم ماجستير طر– 

 .2003قسم العلوم التربوية والنفسية 

  كلية التربية ابن  -جامعة بغداد , علوم الحياة  -دكتوراه في طرائق تدريس العلوم

 . 2012قسم التربية وعلم النفس , الهيثم للعلوم الصرفة 

 

mailto:alaa_2009as@yahoo.com


 :  البحوث المنشورة

 للمرحلة المتوسطة األحياءفي كتب علم  اإليمانيةية الترب. 

 للمرحلة االبتدائية والثانوية األحياءالمياه في كتب العلوم وعلم  أخالقيات. 

  كتب العلوم للمرحلة االبتدائية لمهارات التفكير  وأسئلة أنشطةمدى تضمن

 .األساسية

  التفكير الناقد لدى طالبات فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تنمية

 .األحياءالصف الرابع لمادة علم 

  السابرة في تنمية اتجاهات طالبات الصف الرابع العلمي  األسئلةاثر استخدام

 .نحو قضايا الطاقة المتجددة 

  فاعلية المنظم التخطيطي في معالجة المعلومات لدى طالبات الصف الخامس

 . األحياءالعلمي في مادة علم 

 : األخرى واألقسامالمواد التي قام بتدريسها  في القسم 

 األولالتربية لطلبة الصف  أسس. 

 مناهج البحث التربوي لطلبة الصف الثاني. 

 التخطيط التربوي لطلبة الصف الثاني. 

  األولالتربية البيئية لطلبة الصف. 

 التقنيات التربوية لطلبة الصف الثالث. 

 ة الصف الرابعاقتصاديات التعليم لطلب. 

  علوم الحياة واللغة االنكليزية  أقسامالقياس والتقويم لطلبة الصف الرابع في

 .واللغة العربية 

 مناهج وطرائق تدريس لطلبة الصف الثالث في قسم علوم الحياة. 



  الماجستير تخصص علم النفس التربوي–دراسات عليا  –منهج البحث العلمي. 

 :المناصب التي عمل بها

 .2009 – 2005من ( سنوات أربع)مقرر قسم العلوم التربوية والنفسية  - 1

 12/  29جامعة القادسية منذ  -والمالية لكلية التربية  اإلداريةمعاون العميد للشؤون  - 2

 .  2014/  11/  18ولغاية  2012/ 

 : األخرىالمهام 

  ومن  2009- 2005عضو اللجنة االمتحانية لقسم العلوم التربوية والنفسية منذ

2010 – 2012. 

  2014 - 2013عضو اللجنة االمتحانية المركزية سنتان . 

  ولجان  تابعة للكلية كلجنة االنضباط الطالبي لعاميناللجان كثير من افي عمل

المشتريات ولجان بيع وإيجار أموال الدولة ولجان تنظيمية كثيرة كلجنة تنظيم 

 . غيرهاحفل التخرج وإعداد دليل الجامعة و

  محاضر في دورات تطوير التدريس والتدريب الجامعي التي يقيمها مركز

 .والى اآلن  2006تطوير التدريس والتدريب الجامعي جامعة القادسية منذ عام 

  النفسي والتوجيه  اإلرشادالتي يقيمها مركز  اإلرشاديةمحاضر في الندوات

 .ة التربوي في رئاسة جامعة القادسية لطلبة الجامع

  


